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67.

Vládní nařízení 
ze dne 5. června 1930 

o nové úpravě některých poštovních poplatků.

Vláda republiky československé nařizuje podle § 23 býv. rak. poštovního zákona ze 
dne 5. listopadu 1887, č. 47 Sb. zák. pol. z r. 1838, a podle § 17 býv. uh. poštovního zá
kona ze dne 26. prosince 1850, č. 4 ř. z. z r. 1851:

ČI. I.

Vládní nařízení ze dne 17. září 1920, č. 531 Sb. z. a n., o nové úpravě poplatků v po
štovní službě novinové, se mění takto:

„§ 2, II. Ve styku mezinárodním:

2. Za překázání novin objednaných v cizině poštou při změně bydliště 
předplatitelova se vybírá................................................................................
za měsíc za noviny vycházející jednou týdně nebo v delších přestáv
kách a................................................................................................................
za měsíc za noviny vycházející častěji než jednou týdně.“

3 Kč 50 h 

7 Kč — h

čl. II.
Vládní nařízení ze dne 4. září 1925, č. 187 Sb. z. a n., o nové úpravě poštovních po

platků, se mění, pokud se týče doplňuje, takto:

„§ 1, A. VÝPLATNÉ.

II. Mezinárodní doprava:

6a. Balíčky:

Za každých 50 g.......................... .............................................................1 Kč 50 h
nejméně však  .............................................. ........................................ 5 Kč   h

9. Cenná psaní:

a) výplatné jako za doporučené psaní stejné váhy a stejného místa určení 
(1 a 8),

b) pojistné.......................................... ....................................... ..............................50 centimů
(do sousedních zemí 30 centimů) za každých 300 franků udané ceny.

64



438 Sbírka zákonů a nařízení, č. 67.

10. Cenné krabice:
a) poplatek podle váhy, a to......................................... ........................................1 Kč 40 h

za každých 50 g, nejméně však . ...................................................................7 Kč — h
b) doporučné..........................................................................................................2 Kč 50 h
c) pojistné................................................................................................................50 centimů

(do sousedních zemí 30 centimů) za každých 300 franků udané ceny.

11. Poštovní balíky (colis postaux) a poštovní nákladní zásilky (colis de 
messagerie):
Výplatné za tyto zásilky upraví poštovní správa podle ustanovení Svě
tové úmluvy o poštovních balících nebo zvláštním ujednáním s cizími 
poštovními správami a vyhlásí je v Balíkovém sazebníku. Výplatné 
skládá se z poplatku podle váhy a kromě toho, je-li udána cena zásilky, 
z výpravného 2 Kč 50 h a pojistného 50 centimů (do sousedních zemí 
30 centimů) za každých 300 franků udané ceny. Za balíkové zásilky
s udanou cenou do 500 Kč se nevybírá výpravné.

12. Poštovní poukázky obyčejné: 
poukázečné a to:

a) základní poplatek ............................... .............................................................1 Kč 50 h
b) poplatek podle poukázané částky za každých 100 Kč.......................... 50 h

13. Poštovní poukázky telegrafické:

a) obyčejné poukázečné jako pod č. 12,
b) poplatek za telegram podle telegrafního tarifu.

14. Doporučené zásilky, cenná psaní, cenné krabice a balíkové zásilky s do
bírkou :

a) má-li se vybraná dobírková částka zaslati dobírkovou poštovní po
ukázkou :

1. výplatné jako za zásilky stejného druhu a stejného místa určení bez 
dobírky,

2. základní dobírkový poplatek........................................................................... 3 Kč — h
3. poplatek podle dobírkové částky (provise), a to za každých 100 Kč . . 50 h

b) má-li se vybraná částka překázati na poštovní šekový účet v zemi ur
čení zásilky:

1. výplatné jako za zásilku stejného druhu a stejného místa určení bez 
dobírky,

2. polovina základního dobírkového poplatku, t. j. .........................................1 Kč 50 h

15. Poštovní příkazy:
výplatné jako za doporučené psaní stejné váhy a stejného místa určení.

§ 1, D. VEDLEJŠÍ POPLATKY PŘI DODÁNÍ.

1. Obyčejné doručné:*)

a) za balíček (petit paquet) ................................................................................ 1 Kč — K

b) za cenná psaní do 1.000 Kč udané ceny ....................................................... 50 h
do 5.000 Kč udané ceny................................................................................1 Kč — h
do 10.000 Kč udané ceny.............................. .... ........................................ . 2 Kč — h
a za každých dalších 10.000 Kč udané ceny..................................................2 Kč — h

*) Pokud doručuje pošta cenná psaní, cenné krabice, balíky a poukázkové částky, doručuje je úřadům 
jen na jejich žádost a zapraví-li doručné.
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c) za balík bez udané ceny nebo s udanou cenou (ve styku tuzemském i ci
zozemském) :
do 1.000 Kč: do 5 kg............................................................................................ 1 Kč __ h

do 15 kg............................................................................................2 Kč — h
do 25 kg ....... .......................................................3 Kč — h

Je-li udána cena vyšší než 1.000 Kč, zvyšuje se příslušný poplatek při 
udané ceně :

do 5.000 Kč o............................................................................1 Kč __ h
při udané ceně do 10.000 Kč o........................................................................... 2 Kč __ h
a za každých dalších 10.000 Kč o.......................................................  2 Kč _ h

Avšak za poštovní balíky z ciziny (colis postaux) s udanou cenou může
činiti doručné podle váhy a udané ceny nejvýše....................................3 Kč 50 h
Za cenné krabice se nevybírá doručné.

d) za peníze k poštovní poukázce nebo k poštovní a šekové platební po
ukázce do 100 Kč ... ............................................................. 50 h

do 1.000 Kč .... ............................................................1 Kč — h
do 5.000 Kč............................................................................... 2 Kč __ h
do 10.000 Kč............................................................................... 4 Kč — h

1 za každých dalších 10.000 Kč ... (............................. .............................. 4 Kč — b

2. Za obyčejné avisování cenného psaní nebo balíku, jakož i za doručení 
poštovní nebo šekové platební poukázky přes 5.000 Kč bez peněz, ná-
veštné..................................................................................................................... 40 h
Za avisování cenných krabic poštou celně projednaných se nevybírá 
návěštné.

4. Poplatky, které se vybírají při dodání spěšných zásilek (poukázek):
a) za spěšné zásilky (poukázky) vybírá se od příjemce obyčejné doručné 

nebo návěštňě, jšou-li mu podrobeny (srovnej s D, 1);
b) má-li se doručiti spěšná zásilka v širším spěšnostním doručovacím 

okresu, vybéře se od příjemce poselné, stanovené poštovní správou,
zmenšené o tuzemský spěšnostní poplatek, t. j. o.............................. . 1 Kč — h

11. Za výplatní zmocnění vyžádané příjemcem při ztrátě a pod. poštovní 
poukázky:
poplatek ................................................................................................................ 5 Kč — h

12. Za obnovení platnosti poukázky:
poplatek ................................................................................................................ 5 Kč — h

13. Za překázání vybrané dobírkové částky na poštovní šekový účet:
Z vybrané dobírkové částky se sráží:

a) polovina základního dobírkového poplatku .................................................. 1 Kč 50 h
b) tuzemské poukázečné podle výše vybrané dobírky, zmenšené o poplatek 

podle a).
14. Za zaplacený příkaz došlý z ciziny:
a) výběrné (za každý příkazní doklad)........................................ 1 Kč 50 h
b) poukázečné za zaslání vybrané částky (viz A, II, 12) a třeba-li také
c) předložné......................................... ..................................................................1 Kč 50 h

za každý doklad, který byv předložen, ne byl zaplacen.

E. JINÉ POPLATKY.

2. Za poptávku po osudu obyčejné nebo zapsané poštovní zásilky:*)
P°Platek • • ...................................................................................................... ...... Kč — h

') Úřady osvobozené od poštovného neplatí poplatek za poptávku po zásilkách poštovného prostých.
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F. POPLATKY V CELNÍM ŘÍZENÍ.

1. Vyclívací poplatek za vyčlení poštou:

a) za každou listovní zásilku, která dojde z ciziny se zelenou nálepkou
„Douane“ (clo).............................................. .. / • c ~
nehledíc k tomu, bylo-li clo vyměřeno čili nic; za zásilky dodané cel
nímu úřadu bez žádosti odesilatelovy (na př. při podezřeni, ze obsahuji 
zboží, jež podléhá clu atd.), vybírá se tento poplatek jen, bylo-li clo 

vskutku vyměřeno; v „ ,
b) za každý balík a za každou cennou krabici........................................ ....  Ke nu n

U cenných krabic je v tomto poplatku zahrnuto také doručné (ná-

věštné).

6. Zprostředkovné za provedení výplatního řízení při poštovních zásilkách
došlých s výplatkou, za zásilku ................................................................................ kc ou n

čl. III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. července 1930 a provede je ministr post a te

legrafů. TTJ „ ,
Udrzal v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Matoušek v. r. Dr. Czech v. r.
Dr. Slávik v. r. Mlčoch v. r. Dk Spina v. r.
Dr. Engliš v. r. Dostálek v. r. Dr. Franke v. r.
Dr. Dérer v. r. Bradáč v. r. Dr- Šrámek v. r.

Dr. Meissner v. r. Dr. Viškovský v. r.

60.

Vládně nariadenie 
zo dňa 23. mája 1930,

ktorým sa sriaďuje Zemská rada živnostenská pre Slovensko v Bratislavě.

Vláda republiky československej nariaďuje, 
dl’a § 6, odstavca 3., zákona zo dňa 14. júla 
1927, č. 125 Sb. z a n., o organizácii politickej 
správy:

Měno a sídlo.

§ I-
(!) Pod označením: „Zemská rada živno

stenská pre Slovensko v Bratislavě" sriaďuje 
sa pořádný orgán zemského úřadu a zemského 
zastupitelstva v otázkách živnostenských.

(2) Agendu Zemskej rady živnostenskej 
obstarává zemský úřad.

S 1 o ž e n i e.

§ 2.
Zemská rada živnostenská sa skládá:
1. zo zemského. prežidenta ako předsedu, 

ďalej

2. zo zástupců ministerstva:
a) priemyslu, obchodu a živností,
b) školstva a národnej osvěty,
c) sociálnej pečlivosti,

3. z troch zástupcov zemského úřadu,

4. z troch zástupcov vyslaných zemským 
výborom,

5. zo zástupců odborného školstva (škol
ského referenta pri zemskom úřade),

6. z inštruktora pre živnostenské spoločen- 
stvá,

7. z riaditefa štátneho ústavu pre zvefaďo- 
vanie živností v Turč. Sv. Martine,

8. zo zástupcov, ktorých volia po troch:
a) obchodné a priemyselné komory na Slo

vensku, z ktorých jeden náleží stavu málo-


